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บทที่ 4
ผลการปฏิบัตงิ าน
“Hot Wave Music Awards” คืนชีพสู่ รายการโทรทัศน์
Hotwave Music Awards2017 “เชียร์ยกสถาบัน มันส์ยกห้อง” ได้นาํ กลับมาในรู ปแบบของ รายการ
เรี ยลลิต้ ี คอนเทสต์ ออกอากาศทางช่อง GMM25
งานนี้ GMM25 โดย พี่ฉอด สายทิพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารสายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม แชนแนล ดิจิทลั
ทีวี ได้นาํ เอาฮอตเวฟมิวสิ คอวอร์ดกลับมาแบบให้เข้ากับยุคสมัย ครั้งนี้จะครบหมดไม่ใช่เพียงแค่รายการวิทยุ
ยังมีรายการทีวี เรี ยกได้ว่ามาหมดทุกฟังก์ชนั่ ทั้ง ออนแอร์ ออนกราวน์ และออนไลน์ ทุกคนจะได้เห็นตั้งแต่
เริ่ มต้นจนวันตัดสิ นวันสุ ดท้ายเลย
ในการเข้าปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษากับทาง บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด(มหาชน)
แผนกMarketing Communication ให้การจัดอีเว้นท์เพื่อโปรโมทการกลับมาของรายการ ฮ็อตเวฟ มิวสิ ค
อวอร์ด 2017 ในรู ปแบบใหม่ให้เข้ากับยุคสมัยเพื่อกระตุน้ ยอดเรตติ้งของรายการ
4.1 ขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre Production) บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด(มหาชน)การจัดอีเว้นท์รายการ
ฮ๊อตเวฟ มิวสิ ค อวอร์ด2017

รู ป 4.1 ภาพการประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมอีเว้ นท์ งาน ฮอตเวฟ มิวสิ ค อวอร์ ด2017
ของบริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด(มหาชน)
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4.1.1 ประชุมคัดเลือกวงดนตรี ที่ผ่านเข้ารอบออดิชนั่ จากทั้งหมดให้เหลือ50วงเพื่อถ่ายทําอีพีแรก
ของรายการ
กิ จกรรมนี้ จัด 10 มิ .ย.60 ถึ ง 11มิ .ย. 60 และกําหนดพื้นที่ ในการจัดงานโดยอยู่ที่ลานฮาร์ ดร็ อค
สยามสแควร์ ภายใต้คอนเซ็ป “เชียร์ทุกสถาบัน มันส์ยกห้อง” ภายในงานร่ วมด้วยโชว์การแสดงสดจาก50วง
ที่ผ่านเข้ารอบออดิชนั่ และศิลปิ นรุ่ นพี่ที่มีชื่อเสี ยงในปั จจุบนั นอกจากที่ยงั มีการจัดบูธภายในงานที่สามารถ
ร่ วมสนุกและรับของรางวัล สําหรับบูธของผูส้ นับสนุนรายการมีดงั นี้
1. ฮอนด้า
2. แลคตาซอย
3. ฟิ โอร่ า
4. เอไอเอส
5. โค้ก
6. เบอร์ด้ ี
7. มาม่า
8. ปี โป้
9. คอนเนตโต้
10. ซิตา้
11. กูลิโกะ
และบริ การอื่ น ๆพร้ อมที่ จอดรถอี กกว่า 100คัน โดยอี เว้นท์น้ ี จ ัดทํา ขึ้ นเพื่อ สร้ า งแรงบันดาลใจ
ให้แ ก่ วยั รุ่ นยุคใหม่ ที่รั กในดนตรี และมี การถ่ ายทํารายการออกอากาศเป็ นการดึ งดู ดกลุ่มเป้ าหมายหลัก
และเป้ าหมายรอง
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4.1.1.1 มอบหมายงานตามตําแหน่งหน้าที่ของแต่ละฝ่ ายการทํางาน
1.ฝ่ าย Marketing Comunication
ดูแลควบคุมรายละเอียดโดยรวมทั้งหมดภายในขั้นตอนการจัดอีเว้นท์

รู ป 4.2 โลโก้ อีเว้ นท์ งาน HOT WAVE MUSIC AWARD 2017

รู ป 4.3 ภาพรู ปแบบงานอีเว้ นท์ HOT WAVE MUSIC AWARD 2017 รอบออดิชั่น
บริเวณ ลานฮาร์ ดร็อค สยามสแควร์
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1.1

ติดต่อประสานงานกับ หน่ วยงานพื้นที่ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อแจ้งจุดประสงค์
ของการจัดกิจกรรม เพื่อทําการประเมินราคาในการใช้สถานที่ และรับทราบข้อจํากัดในการใช้
สถานที่เพื่อให้รูปแบบของการจัดกิจกรรมฮ๊อตเวฟ มิวสิ ค อวอร์ด 2017 เป็ นไปตามจุดประสงค์
และคอนเซ็ปต์ “เชียร์ทุกสถาบัน มันส์ยกห้อง” โดยไฮไลต์ ภายในงานนี้ ร่ วมโชว์ดว้ ยศิลปิ นที่มี
ชื่อเสี ยง และศิลปิ นรุ่ นพี่ที่มีชื่อเสี ยงในปั จจุบนั นอกจากที่ยงั มีการจัดบูธภายในงานที่สามารถ
ร่ วมสนุกและรับของรางวัล
1.2 ศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ ยวกับหน่ วยงานภาครั ฐและเอกชนที่มีความเกี่ ยวข้องกับอีเว้นท์
รายการ ฮอตเวฟ มิวสิ ค อวอร์ด 2017
1.3 ติดต่อประสานงาน
ติดต่อประสานงานหน่ วยงานภาครัฐและเอกชนรวมไปถึงร้านค้าภายในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับคอน
เซ็ปต์ “เชี ยร์ ทุกสถาบัน มันส์ยกห้อง” เพื่อเรี ยนเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและผูส้ นับสนุนหลักของ
รายการให้มาร่ วมเป็ น Partner หลักในการจัดงานและเรี ยนเชิญเป็ นเจ้าภาพร่ วมการจัดงาน ฮอตเวฟ มิวสิ ค
อวอร์ด 2017 ขอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานต่างๆในการประชาสัมพันธ์สื่อ
สื่ อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ในการจัดงานครั้งนี้
- จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
- สยามสแควร์
- Hard rock cafe
- Honda
- Lactasoy
- Fiora
- Ais
- Coke
- Birdy
- Mama
- Peepo
- Connetto
- Citra
- Gulico
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1.4 จัดเตรี ยมอุปกรณ์ที่ใช้งานภายในอีเว้นท์ ติดต่อประสานงานกับทุกฝ่ ายเพื่อเบิกจ่ายอุปกรณ์ที่
ขาดทั้งหมด
1.5 บริ หารงานพื้นที่เพื่อทําการยืนยัน วันเวลาในการใช้พ้ืนที่ให้ ผูส้ นับสนุนหลักของรายการที่เข้า
ร่ วมอีเว้นท์ ฮ๊อตเวฟ มิวสิ ค อวอร์ด 2017 และการส่ งเสริ มการขาย
1.5.1 ติดต่อร้ านค้าHard rock cafeเพื่อแจ้งรายละเอียดการเช่ าพื้นที่ เพื่อเป็ นที่เก็บตัวให้กบั ดารา
นักแสดงและคณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร เพื่อพักรับประทานอาหารและเป็ นห้องพักรับรอง
1.5.2 ติดต่อ confirm รายละเอียดกําหนดการพิธีเปิ ดกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เป็ น เจ้าภาพ
ร่ วมการจัดอีเว้นท์ ฮอตเวฟ มิวสิ ค อวอร์ ด 2017 และคอยประสานงานในวันงาน แนะนําการเดินทางและ
สถานที่จอดรถของเจ้าภาพร่ วมการจัดงานและคณะผูต้ ิดตามและติดต่อแจ้งรายละเอียด การเข้า Set Up งาน
ของผูส้ นับสนุนหลักของรายการ ภายในพื้นที่ ลาน Hard Rock Cafe และหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน
2. แผนกงานบริ หารสื่ อ ( Onside Media )
ถ่ายภาพและวีดีโอพิธีการเปิ ดงานและบรรยากาศกิ จกรรมภายในอีเว้นท์ ฮอตเวฟ มิวสิ ค อวอร์ ด
2017 ทั้งหมด เพื่อทําสรุ ปผลการทํางานและกระแสตอบรับของกลุ่มเป้าหมายนําเสนอคณะผูบ้ ริ หารงาน

รู ปที่ 4.4 สื่ อโฆษณาทีใ่ ช้ ในการประชาสั มพันธ์ ของอีเว้ นท์
HOT WAVE MUSIC AWARD 2017
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รู ปที่ 4.5 สื่ อโฆษณาทีใ่ ช้ ในการประชาสั มพันธ์ ของอีเว้ นท์
HOT WAVE MUSIC AWARD 2017
รอบออดิชั่น สยามสแควร์
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งานเปิ ดตัวสื่ อโฆษณาในการประชาสัมพันธ์ของอีเว้นท์ HOT WAVE MUSIC AWARD 2017

รู ปที่ 4.6 งานเปิ ดตัวสื่ อโฆษณาในการประชาสั มพันธ์ ของอีเว้ นท์ HOT WAVE MUSIC AWARD 2017
สื่ อโฆษณาออนไลน์ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ของอีเว้นท์ HOT WAVE MUSIC AWARD 2017

รู ปที่ 4.7 สื่ อโฆษณาออนไลน์ ทใี่ ช้ ในการประชาสั มพันธ์ ของอีเว้ นท์ HOT WAVE MUSIC AWARD 2017
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รู ปที่ 4.8 ภาพการ Set up หน้ าเวทีภายในงานอีเว้ นท์ HOT WAVE MUSIC AWARD 2017
4.1.2 เข้าประชุมแจ้งรายละเอียดระยะเวลากําหนดการภายในงานวันที่10-11 มิถุนายน 2560 กับทาง
คณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) ที่อาคารเกิดฟ้า ชั้น 24 (ตึกแกรมมี่)
เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อนํากลับไปพัฒนากิจกรรมพิเศษให้
เป็ นที่รับรู ้และเกิดความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย
4.1.3 ประชุ มแผนการทํางานการจัดอี เว้นท์ HOT WAVE MUSIC AWARD 2017ในวันที่ 10 -11
มิถุนายน 2560 โดยแผนกการขายแจ้งรายละเอียดกิจกรรมพิเศษของบูธลูกค้าที่เป็ นสปอนเซอร์ ภายในงาน
ให้แต่ละแผนกมีความเข้าใจในความรับผิดชอบหน้าที่การทํางานต่างๆ

รู ปที่ 4.9 ภาพ 3D PERSPECTIVE รู ปแบบของบูธเวทีและบูธลูกค้ า
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รู ปที่ 4.10 ภาพ ตัวอย่ างรู ปแบบและบูธลูกค้ า
4.1.4 เตรี ยมงาน (Set up ) ก่อนเริ่ มอีเว้นท์ HOT WAVE MUSIC AWARD 2017
การจัดเตรี ยมงาน (Set up) ก่อนเริ่ มอีเว้นท์ HOT WAVE MUSIC AWARD 2017จัดเตรี ยมพื้นที่
บริ เ วณที่ ใ ช้ใ นการจัด กิ จ กรรมก่ อ นวัน งานพิธี เ ปิ ดโดยมี ก ารจัด พื้ น ที่ บ ริ เ วณเวที ใ นการใช้ท าํ กิ จ กรรม
Workshop จัดบูธสําหรับให้ร้านค้ามาจัดกิจกรรมพิเศษ จัดบูธสําหรับแจกของสมนาคุณให้แก่ลูกค้า และการ
ติดตั้งโครงบูทร้านค้า ระบบไฟฟ้า เครื่ องเสี ยงในจุด ต่างๆภายในบริ เวณพื้นที่กิจกรรมจากแผนกงานอาคาร
และแผนกงานระบบ
4.2 ขั้นตอนการจัดงานกิจกรรม ( Production )
ลําดับขั้นเรี ยงตามลําดับก่อน – หลังของกิจกรรมภายในงานการจัดกิจกรรมอีเว้นท์ HOT WAVE
MUSIC AWARD 2017คือ ภายใต้คอนเซ็ ป “เชี ยร์ ทุกสถาบัน มันส์ ยกห้อง” ภายในงานร่ วมด้วยโชว์การ
แสดงสดจาก50วงที่ ผ่านเข้ารอบออดิชนั่ และศิลปิ นรุ่ นพี่ที่มีชื่อเสี ยงในปั จจุบนั นอกจากที่ ยงั มีการจัดบูธ
ภายในงานที่สามารถร่ วมสนุกและรับของรางวัล
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รู ปที่ 4.11 ภาพบรรยากาศอีเว้ นท์ HOT WAVE MUSIC AWARD 2017

รู ปที่ 4.12 ภาพตารางเวลางานอีเว้ นท์ HOT WAVE MUSIC AWARD 2017
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โดยกิ จ กรรมภายในอี เ ว้นท์ HOT WAVE MUSIC AWARD 2017 ตั้ง แต่ ว นั ที่ 10 มิ . ย. 2560 ถึ ง
วัน ที่ 11 มิ . ย. 2560 มีกิจกรรมการร่ วมสนุกทํากิจกรรม Workshop มีกิจกรรมส่ งเสริ มการขายจากบูธร้าน
ค้าต่างๆ การแจกของสัมนาคุณให้แก่กลุ่มลูกค้า จากทางร้าน Ais , Honda , Lactasoy , Fiora , Coke , Peepo ,
Mama , Citra , Gulico , Connetto , Birdy
ร่ วมสนุ กกับกิจกรรมตอบคําถามลุน้ รั บ Gift Vouchers มากมายจากทางผูส้ นับสนุ นรายการต่างๆ
ผ่านทางกิจกรรม Workshop
4.3 ขั้นตอนสรุ ปผลการทํางาน (Post – production)
จากการดํา เนิ น งานการจัด กิ จ กรรมอี เ ว้น ท์ HOT WAVE MUSIC AWARD 2017ได้มี ก ารเก็ บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อวัดผลและประเมินผลโดยมีการประชุมสรุ ปผลงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ครบถ้วน และ
นําไปสู่ การดําเนินแผนงานในขั้นตอนต่อไป

